
Malayalam - Spiritual Warfare Intro Scriptures

ലലൂകകക്കോസ 17:5 അപപക്കോസസ്തലനക്കോർ കർതക്കോവവികനക്കോടട: ഞങ്ങൾകട 
വവിശശക്കോസസ വർദവിപവിചച്ചുസ്തകരേണകമ എനട പറഞട.

കറക്കോമർ 10:17 ആകയക്കോൽ വവിശശക്കോസസ കകൾവവിയക്കോലടസ കകൾവവി 
കകവിസസ്തടവവിനപറ വചനതക്കോലടസ വരേടനട.

ലലൂകകക്കോസ 11:1 അവൻ ഒരേട സ്ഥലതട കപക്കോർതവിചച്ചുപകക്കോണവിരേടനട; 
സ്തതീർനകശഷസ ശവിഷഷ്യനക്കോരേവിൽ ഒരേടതൻ അവകനക്കോടട: കർതക്കോകവ, 

കയക്കോഹനക്കോൻ സ്തനപറ ശവിഷഷ്യനക്കോപരേ പഠവിപവിചസ്തടകപക്കോപല 

ഞങ്ങപളെയടസ കപക്കോർതവിപക്കോൻ പഠവിപവികകണകമ എനട പറഞട.
1 സ്തവിപമക്കോപഥെപയക്കോസ 2:1-4 എനക്കോൽ സകലമനടഷഷ്യർകടസ നക്കോസ 

സർവ്വഭകവികയക്കോടടസ ഘനകതക്കോടടസ കലൂപട സക്കോവധക്കോനസ്തയടസ 

സശസ്ഥസ്തയടമടള ജതീവനസ കഴവികകണസ്തവിനട 2 വവികശഷക്കോൽ 

രേക്കോജക്കോകനക്കോർകടസ സകല അധവികക്കോരേസ്ഥനക്കോർകടസ കവണവി 
യക്കോചനയടസ കപക്കോർതനയടസ പക്ഷവക്കോദവടസ സകസ്തക്കോകസ്തവടസ 

പചകയ്യേണസ എനട ഞക്കോൻ സകലതവിനടസ മടപമ 

കപകബക്കോധവിപവികടനട. 3 അസ്തട നമടപട രേക്ഷവിസ്തക്കോവക്കോയ 

ദദവതവിനപറ സനവിധവിയവിൽ നലല്ലസ്തടസ കപസക്കോദകരേവടസ ആകടനട. 
4 അവൻ സകലമനടഷഷ്യരേടസ രേക്ഷകപക്കോപവിപക്കോനടസ സസ്തഷ്യതവിനപറ 

പരേവിജക്കോനതവിൽ എതടവക്കോനടസ ഇചവികടനട.
പസഖർയ്യേക്കോവട 3:1,2 അനന്തരേസ അവൻ എനവികട 
മഹക്കോപടകരേക്കോഹവിസ്തനക്കോയ കയക്കോശടവ, യകഹക്കോവയടപട ദലൂസ്തനപറ 

മടമവിൽ നവിലകടനസ്തടസ സക്കോതക്കോൻ അവപന കടറസ ചടമതടവക്കോൻ 

അവനപറ വലതടഭക്കോഗതട നവിലകടനസ്തടസ കക്കോണവിചച്ചുസ്തനട. 2 

യകഹക്കോവ സക്കോതക്കോകനക്കോടട: സക്കോതക്കോകന, യകഹക്കോവ നവിപന 

ഭർതവികടനട; പയരേലൂശകലമവിപന സ്തവിരേപഞടടതവിരേവികടന 

യകഹക്കോവ സ്തകന നവിപന ഭർതവികടനട; ഇവൻ സ്തതീയവിൽനവിനട 
വലവിപചടടകപപട പകക്കോളവിയലല്ലകയക്കോ എനട കലപവിചച്ചു.

എപഫെസഷ്യർ 6:12 നമടകട കപക്കോരേക്കോടസ ഉളസ്തട ജഡരേകങ്ങകളെക്കോടലല്ല, 
വക്കോഴചകകളെക്കോടടസ അധവികക്കോരേങ്ങകളെക്കോടടസ ഈ അന്ധകക്കോരേതവിനപറ 

കലക്കോകക്കോധവിപസ്തവികകളെക്കോടടസ സശർകലല്ലക്കോകങ്ങളെവിപല 



ദടഷക്കോത്മകസനകയക്കോടടസ അകകസ്ത.

എപഫെസഷ്യർ 6:10,11 ഒടടവവിൽ കർതക്കോവവിലടസ അവനപറ അമവിസ്ത 

ബലതവിലടസ ശകവിപപടടവവിൻ. 11 പവിശക്കോചവിനപറ സ്തകന്തങ്ങകളെക്കോടട 
എസ്തവിർതടനവിലപക്കോൻ കഴവികയണസ്തവിനട ദദവതവിനപറ 

സർവ്വക്കോയടധവർഗസ ധരേവിചച്ചുപകക്കോൾവവിൻ.

എപഫെസഷ്യർ 6:13-17  അസ്തടപകക്കോണട നവിങ്ങൾ ദടർദവിവസതവിൽ 

എസ്തവിർപക്കോനടസ സകലവടസ സമക്കോപവിചവിടച്ചു ഉപറചച്ചു നവിലപക്കോനടസ 

കഴവികയണസ്തവിനട ദദവതവിനപറ സർവ്വക്കോയടധവർഗസ 

എടടതടപകക്കോൾവവിൻ. 14 നവിങ്ങളെച്ചുപട അപരേകട സസ്തഷ്യസ പകടവിയടസ 

നതീസ്തവി എന കവചസ ധരേവിചച്ചുസ 15 

സമക്കോധക്കോനസടവവികശഷതവിനക്കോയടള ഒരേടകസ 16 കക്കോലവിനട 
പചരേവിപക്കോകവിയടസ എലല്ലക്കോറവിനടസ മതീപസ്ത ദടഷനപറ സ്തതീയമടകപളെ 

ഒപകയടസ പകടടകടവക്കോന്തകസ്തക്കോയ വവിശശക്കോസസ എന പരേവിച 

എടടതടപകക്കോണടസ നവിലപവിൻ. 17 രേക്ഷ എന ശവിരേസകസ്തവടസ 

ദദവവചനസ എന ആത്മക്കോവവിനപറ വക്കോളെച്ചുസ ദകപകക്കോൾവവിൻ.

എകബക്കോയർ 4:12 ദദവതവിനപറ വചനസ ജതീവനടസ 

ദചസ്തനഷ്യവടമടളസ്തക്കോയവി ഇരേടവക്കോയതലയടള ഏസ്തട 
വക്കോളെവിപനകക്കോളെച്ചുസ മലൂർചകയറവിയസ്തടസ കപക്കോണപനയടസ 

ആത്മക്കോവവിപനയടസ സന്ധവിമജ്ജകപളെയടസ കവറടവവിടടവവികടസവപരേ 

സ്തടപളെചച്ചുപചലല്ലച്ചുനസ്തടസ ഹഹൃദയതവിപല ചവിന്തനങ്ങപളെയടസ 

ഭക്കോവങ്ങപളെയടസ വവികവചവികടനസ്തടസ ആകടനട.
ലലൂകകക്കോസ 4:8 കയശട അവകനക്കോടട: “നവിനപറ ദദവമക്കോയ 

കർതക്കോവവിപന നമസകരേവിചച്ചു അവപന മക്കോകസ്തകമ ആരേക്കോധവികക്കോവട 
എനട എഴടസ്തവിയവിരേവികടനട” എനട ഉതരേസ പറഞട.

എപഫെസഷ്യർ 6:18 സകലകപക്കോർതനയക്കോലടസ യക്കോചനയക്കോലടസ ഏസ്തട 
കനരേതടസ ആത്മക്കോവവിൽ കപക്കോർതവിചച്ചുസ അസ്തവിനക്കോയവി ജക്കോഗരേവിചച്ചുസ 

പകക്കോണട സകലവവിശടദനക്കോർകടസ എനവികടസ കവണവി 
കപക്കോർതനയവിൽ പലൂർണ്ണസ്ഥവിരേസ്ത കക്കോണവിപവിൻ.

1 ശമലൂകവൽ 17:45-47 ദക്കോവതീദ പഫെലവിസസ്തഷ്യകനക്കോടട പറഞസ്തട: നതീ 
വക്കോളെച്ചുസ കടന്തവടസ കവലടമക്കോയവി എനപറ കനപരേ വരേടനട; ഞക്കോകനക്കോ 

നതീ നവിനവിചവിടച്ചുള യവികസക്കോകയൽനവിരേകളെച്ചുപട ദദവമക്കോയ 

ദസനഷ്യങ്ങളെച്ചുപട യകഹക്കോവയടപട നക്കോമതവിൽ നവിനപറ കനപരേ 



വരേടനട. 46 യകഹക്കോവ ഇനട നവിപന എനപറ കയ്യേവിൽ ഏലപവികടസ;

ഞക്കോൻ നവിപന പകക്കോനട നവിനപറ സ്തല കഛേദവിചച്ചുകളെയടസ; അകസ്തയടമലല്ല 
ഞക്കോൻ ഇനട പഫെലവിസസ്തഷ്യ ദസനഷ്യങ്ങളെച്ചുപട ശവങ്ങപളെ 

ആകക്കോശതവിപല പക്ഷവികൾകടസ ഭലൂമവിയവിപല മഹൃഗങ്ങൾകടസ 

ഇരേയക്കോകടസ; യവികസക്കോകയലവിൽ ഒരേട ദദവസ ഉപണനട 
സർവ്വഭലൂമവിയടസ അറവിയടസ. 47 യകഹക്കോവ വക്കോൾപകക്കോണടസ 

കടന്തസപകക്കോണടമലല്ല രേക്ഷവികടനസ്തട എനട ഈ സസഘപമലല്ലക്കോസ 

അറവിവക്കോൻ ഇടവരേടസ; യടദസ യകഹക്കോപവകടളസ്തട; അവൻ 

നവിങ്ങപളെ ഞങ്ങളെച്ചുപട കയ്യേവിൽ ഏലപവിചച്ചുസ്തരേടസ.

ലലൂകകക്കോസ 10:17-20 ആ എഴടപസ്തടകപർ സകന്തക്കോഷകതപട 

മടങ്ങവിവനട: കർതക്കോകവ, നവിനപറ നക്കോമതവിൽ ഭലൂസ്തങ്ങളെച്ചുസ 

ഞങ്ങൾകട കതീഴടങ്ങടനട എനട പറഞട; 18 അവൻ അവകരേക്കോടട: 
“സക്കോതക്കോൻ മവിനൽകപക്കോപല ആകക്കോശതട നവിനട വതീഴടനസ്തട ഞക്കോൻ 

കണട. 19 പക്കോമടകപളെയടസ കസ്തളെച്ചുകപളെയടസ ശകസ്തടവവിനപറ സകല 

ബലപതയടസ ചവവിടച്ചുവക്കോൻ ഞക്കോൻ നവിങ്ങൾകട അധവികക്കോരേസ 

സ്തരേടനട; ഒനടസ നവിങ്ങൾകട ഒരേവികലടസ കദക്കോഷസ വരേടതടകയടസ 

ഇലല്ല. 20 എങവിലടസ ഭലൂസ്തങ്ങൾ നവിങ്ങൾകട കതീഴടങ്ങടനസ്തവിലലല്ല. 
നവിങ്ങളെച്ചുപട കപർ സശർഗതവിൽ എഴടസ്തവിയവിരേവികടനസ്തവിലകകസ്ത 

സകന്തക്കോഷവിപവിൻ.

2 പകക്കോരേവിന്തഷ്യർ 10:3-5 ഞങ്ങൾ ജഡതവിൽ സഞ്ചരേവികടനവർ 

എങവിലടസ ജഡകപകക്കോരേസ കപക്കോരേക്കോടടനവിലല്ല. 4 ഞങ്ങളെച്ചുപട കപക്കോരേവിനപറ 

ആയടധങ്ങകളെക്കോ ജഡവികങ്ങൾ അലല്ല, കകക്കോടകപളെ ഇടവിപക്കോൻ 

ദദവസനവിധവിയവിൽ ശകവിയടളവ സ്തകന. 5 അവയക്കോൽ ഞങ്ങൾ 

സങലപങ്ങളെച്ചുസ ദദവതവിനപറ പരേവിജക്കോനതവിനട 
വവികരേക്കോധമക്കോയവി പപക്കോങ്ങടന എലല്ലക്കോ ഉയർചയടസ ഇടവിചച്ചുകളെഞട, 
ഏസ്തട വവിചക്കോരേപതയടസ കകവിസസ്തടവവികനക്കോടടള 

അനടസരേണതവിനക്കോയവിടച്ചു പവിടവിചടകവി,
2 സ്തവിപമക്കോപഥെപയക്കോസ 1:7 ഭതീരേടസ്തശതവിനപറ ആത്മക്കോവവിപന അലല്ല, 
ശകവിയടപടയടസ സകനഹതവിനപറയടസ സടകബക്കോധതവിനപറയടസ 

ആത്മക്കോവവിപനയകകസ്ത ദദവസ നമടകട സ്തനസ്തട.
മതക്കോയവി 12:28,29 ദദവക്കോത്മക്കോവവിനക്കോൽ ഞക്കോൻ ഭലൂസ്തങ്ങപളെ 

പടറതക്കോകടനട എങവികലക്കോ ദദവരേക്കോജഷ്യസ നവിങ്ങളെച്ചുപട അടടകൽ 



വപനതവിയവിരേവികടനട സപഷസ. 29 ബലവക്കോപന പവിടവിചച്ചു 
പകടതീടലല്ലക്കോപസ്ത ബലവക്കോനപറ വതീടവിൽ കടനട അവനപറ കകക്കോപച്ചു 
കവർനടകളെവക്കോൻ എങ്ങപന കഴവിയടസ? പവിടവിചച്ചുപകടവിയക്കോൽ 

പവിപന അവനപറ വതീടട കവർച പചയ്യേക്കോസ.

എപഫെസഷ്യർ 1:13 അവനവിൽ നവിങ്ങൾകടസ നവിങ്ങളെച്ചുപട 

രേക്ഷപയകടറവിചച്ചുള സടവവികശഷസ എന സസ്തഷ്യവചനസ നവിങ്ങൾ 

കകൾകയടസ അവനവിൽ വവിശശസവികയടസ പചയസ്തവിടച്ചു,
കപവഹൃതവികൾ 19:6 പപപൌപലക്കോസ അവരേടപട കമൽ ദകപവചകപക്കോൾ 

പരേവിശടദക്കോത്മക്കോവട അവരേടപടകമൽ വനട അവർ 

അനഷ്യഭക്കോഷകളെവിൽ സസസക്കോരേവികയടസ കപവചവികയടസ പചയസ്തട.
മർപകക്കോസ 16:15-18 പവിപന അവൻ അവകരേക്കോടട: നവിങ്ങൾ 

ഭലൂകലക്കോകതവിൽ ഒപകയടസ കപക്കോയവി സകല സഹൃഷവികയക്കോടടസ 

സടവവികശഷസ കപസസഗവിപവിൻ. 16 വവിശശസവികയടസ സനക്കോനസ 

ഏൽകയടസ പചയ്യേച്ചുനവൻ രേക്ഷവികപപടടസ; വവിശശസവികക്കോതവൻ 

ശവിക്ഷക്കോവവിധവിയവിൽ അകപപടടസ. 17 വവിശശസവികടനവരേക്കോൽ ഈ 

അടയക്കോളെങ്ങൾ നടകടസ: എനപറ നക്കോമതവിൽ അവർ ഭലൂസ്തങ്ങപളെ 

പടറതക്കോകടസ; പടസ്തടഭക്കോഷകളെവിൽ സസസക്കോരേവികടസ; 18 സർപങ്ങപളെ 

പവിടവിപചടടകടസ; മരേണകരേമക്കോയ യക്കോപസ്തക്കോനട കടടവിചക്കോലടസ 

അവർകട ഹക്കോനവി വരേവികയവിലല്ല; കരേക്കോഗവികളെച്ചുപട കമൽ ദകപവചക്കോൽ
അവർകട പസപൌഖഷ്യസ വരേടസ എനട പറഞട.

1 കയക്കോഹനക്കോൻ 1:9 നമടപട പക്കോപങ്ങപളെ ഏറച്ചുപറയടനട എങവിൽ 

അവൻ നകമക്കോടട പക്കോപങ്ങപളെ ക്ഷമവിചച്ചു സകല അനതീസ്തവിയടസ 

കപക്കോകവി നപമ ശടദതീകരേവിപക്കോൻ സ്തകവണ്ണസ വവിശശസസ്തനടസ 

നതീസ്തവിമക്കോനടസ ആകടനട.
പടറപക്കോടടട 20:5 അവപയ നമസകരേവികകയക്കോ കസവവികകയക്കോ 

പചയ്യേരേടസ്തട. നവിനപറ ദദവമക്കോയ യകഹക്കോവയക്കോയ ഞക്കോൻ 

സ്തതീക്ഷടണസ്തയടള ദദവസ ആകടനട; എപന പപകകടനവരേവിൽ 

പവിസ്തക്കോകനക്കോരേടപട അകഹൃസ്തഷ്യസ മലൂനക്കോമപതയടസ നക്കോലക്കോമപതയടസ 

സ്തലമടറവപരേ മകളെച്ചുപട കമൽ സനർശവികയടസ
സങതീർതനങ്ങൾ 109:17 ശക്കോപസ അവനട കപവിയമക്കോയവിരേടനട; അസ്തട 
അവനട ഭവവിചച്ചു; അനടകഗഹസ അവനട അകപവിയമക്കോയവിരേടനട; 
അസ്തട അവപന വവിടകനട കപക്കോയവി.



 നഷ്യക്കോയക്കോധവിപനക്കോർ 16:16 ഇങ്ങപന അവൾ അവപന ദവിവസസകപസ്തവി 
വക്കോകടകളെക്കോൽ ബടദവിമടടവിചച്ചു അസഹഷ്യപപടടതവി; അവൻ 

മരേവിപക്കോന്തകവണ്ണസ വഷ്യസനപരേവശനക്കോയവി സ്തതീർനവിടച്ചു സ്തനപറ 

ഉളസ മടഴടവനടസ അവപളെ അറവിയവിചച്ചു.
എപഫെസഷ്യർ 4:26 കകക്കോപവിചക്കോൽ പക്കോപസ പചയ്യേക്കോസ്തവിരേവിപവിൻ. സലൂരേഷ്യൻ 

അസസ്തമവികടകവക്കോളെസ നവിങ്ങൾ കകക്കോപസ പവചച്ചുപകക്കോണവിരേവികരേടസ്തട.
കറക്കോമർ 14:12 ആകയക്കോൽ നമവിൽ ഓകരേക്കോരേടതൻ ദദവകതക്കോടട 
കണകട കബക്കോധവിപവികകണവിവരേടസ.

1 കയക്കോഹനക്കോൻ 2:23 പടകസ്തപന നവികഷധവികടനവനട പവിസ്തക്കോവടമവിലല്ല; 
പടകസ്തപന സശതീകരേവികടനവനട പവിസ്തക്കോവടസ ഉണട.

കയക്കോഹനക്കോൻ 14:6 ഞക്കോൻ സ്തകന വഴവിയടസ സസ്തഷ്യവടസ ജതീവനടസ 

ആകടനട; ഞക്കോൻ മടഖക്കോന്തരേമലല്ലക്കോപസ്ത ആരേടസ പവിസ്തക്കോവവിനപറ 

അടടകൽ എതടനവിലല്ല.
മതക്കോയവി 11:28-30 അദശക്കോനവികടനവരേടസ ഭക്കോരേസ ചടമകടനവരേടസ 

ആയടകളക്കോകരേ, എലല്ലക്കോവരേടസ എനപറ അടടകൽ വരേടവവിൻ; ഞക്കോൻ 

നവിങ്ങപളെ ആശശസവിപവികടസ. 29 ഞക്കോൻ പസപൌമഷ്യസ്തയടസ സ്തക്കോഴമയടസ 

ഉളവൻ ആകയക്കോൽ എനപറ നടകസ ഏറച്ചുപകക്കോണട എകനക്കോടട 
പഠവിപവിൻ; എനക്കോൽ നവിങ്ങളെച്ചുപട ആത്മക്കോകൾകട ആശശക്കോസസ 

കണതടസ. 30 എനപറ നടകസ മഹൃദടവടസ എനപറ ചടമടട ലഘടവടസ 

ആകടനട.”
2 പകക്കോരേവിന്തഷ്യർ 6:2 “കപസക്കോദകക്കോലതട ഞക്കോൻ നവിനകട ഉതരേസ അരേടളെവി;
രേക്ഷക്കോദവിവസതവിൽ ഞക്കോൻ നവിപന സഹക്കോയവിചച്ചു” എനട അവൻ 

അരേടളെവിപചയ്യേച്ചുനടവകലല്ലക്കോ. ഇകപക്കോൾ ആകടനട സടകപസക്കോദകക്കോലസ; 

ഇകപക്കോൾ ആകടനട രേക്ഷക്കോദവിവസസ.

കറക്കോമർ 10:13 “കർതക്കോവവിനപറ നക്കോമപത വവിളെവിചകപക്ഷവികടന 

ഏവനടസ രേക്ഷവികപപടടസ” എനടണകലല്ലക്കോ.
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